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Uitnodiging samenkomst 2017      1 

 SOV nodigt JOU uit . . . 
 
  
 
 

 
Dag speler, ouder(s)/voogd, 
 
 
Snooker Opleiding Vlaanderen (SOV) zet massaal in op het begeleiden van jeugdspelers en staat klaar 
om vol goede moed het nieuwe werkingsjaar aan te vangen. 
Onder toezicht van VSF nodigen we je uit om aanwezig te zijn op onze informatieve bijeenkomst op 26 
augustus in Cafésport, Martelarenplein 13, 3000 Leuven (016/232271) die start om 1400u. Hier wordt 
de nodige uitleg verschaft over de hernieuwde werking van ons opleidingsproject en is er een 
mogelijkheid om je te verbinden tot de werking 2017-2018. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar heeft SOV de volgende aspecten gewijzigd in haar beleid: 
 

 toetreding op basis van een ‘open entry’ voor alle -21-jarige VSF-aangesloten spelers, 

 verhoging van het aantal trainingen van 5 naar mogelijk 8. 

 
Inhoudelijk staat techniek centraal en zal er meer aandacht uitgaan naar tactische en mentale aspecten 
in onze trainingen. Tijdens het seizoen word je meermaals opgevolgd op tornooien.  
  
In het bijgevoegde documenten vind je meer informatie over onze werking  en onze beleidswijzigingen 
zodat je jezelf op deze samenkomst kan voorbereiden. Deze wordt als volgt ingedeeld:   
 

 14.00u-16.00u: uitleg over de hernieuwde werking, de samenwerking en de kalender + V&A 

 16.00u-16.30u: hapje en drankje 

 16.30u-17.00u: engagement tot SOV  
 
Gelieve vóór 21 augustus dit schrijven via e-mail te bevestigen met een ‘aanwezigheid’, ‘geen interesse’ 
of ‘belet’ naar sov@vsf-snooker.be of vlaamse.snookerfederatie@telenet.be . Mogen we je vragen om 
bij een ‘aanwezigheid’ het totale aantal personen te vermelden (jezelf + aantal ouders + eventuele 
begeleider) zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen m.b.t. de zaal. Indien ‘belet’ zal je 
gecontacteerd worden zodat we samen een ander moment kunnen inplannen. 
 
 
We hopen je van harte te verwelkomen! 
 
 
het SOV-team 
De Proost Didier 
Voorzitter SOV 
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